Ledenvergadering 31 Juli 2015
Aanwezigen: 22 OM en 3 gasten.
Begin om 21hr30.
Einde ca. 22hr00.
Daar onze CM , Hans/ON8PZ , verhinderd was door professionele activiteiten nam de
secretaris, Danny/ON8DNY, het woord met volgende puntjes :
1. Xavier/ON1XV SK: het is geleden van de ledenvergadering van vorige maand dat we
Xavier het laatst zagen. In diezelfde nacht is hij overleden. Een rouwtelegram en een
rouwkaart met handtekeningen van clubleden werd afgegeven aan zijn XYL Hilde.
Meerdere leden waren aanwezig op de laatste groet en Manu/ON6EM
vertegenwoordigde ons op de begrafenis in intieme familiekring. Xavier was leerling
bij onze HAREC-cursus en slaagde in het examen. Hij was veelal aanwezig op de
ledenvergaderingen en hij en zijn vrouw hielpen op de Dirage. Danny vraagt de
aanwezigen een minuut stilte ter zijner nagedachtenis.
2. Nieuwe calls in onze club: de 4 cursisten die op 1 juli het herexamen aflegden
slaagden hierin: 3 ervan hebben hun nieuwe call reeds ontvangen: Peter is nu ON7JP,
Rudi werd ON6JW en Danny veranderde zijn 3 in een 8 en is nu ON8DNY. Jan,
steeds laatste op de les en het examen, wacht nog op zijn nieuwe call.
3. De HAREC-cursisten hebben zovéél van Lode gevraagd dat deze na 25 jaar de
handdoek in de ring werpt. We zoeken een nieuwe coördinator voor de ON3-cursus in
het najaar. Deze zal natuurlijk niet zomaar voor de leeuwen gegooid worden. Lode
biedt zijn begeleiding en ondersteuning aan.
4. Didier/OS8A ontvangt een plaquette voor zijn eerste plaats in de UBA-DX contest
2014 in de category HF. Proficiat Didier.
Dominique vraagt ideeën hoe de ronde op woensdag om 21hr00 voort te zetten. Zijn voorstel
alle Baofengs e.d. eens volledig configureren, wordt uitgebreid naar alle merken en types.
Hiervoor moeten we natuurlijk eerst een inventaris opstellen wat de leden zoal in huis hebben.
Zijn tweede voorstel is een gesloten ronde te testen met de BEARS-code “123”. Er werd ook
aan Dominique gevraagd een “lessons learned” op te stellen. Hij gaf een kort overzicht,
vooral over de bereikbaarheid op VHF en HF van de deelnemers.
Na het officiële gedeelte, werd er nagekaart over de feitjes van de afgelopen weken.
Danny/ON8DNY
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